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22.4.2015 A8-0101/15 

Predlog spremembe  15 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 82 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

82. obžaluje, da veljavni zakonodajni 
okvir ne določa sankcij za nepravilno 
oziroma napačno poročanje104 plačilnih 
agencij; 

82. poziva Komisijo, naj uporabi vse 
ukrepe, ki jih ima na razpolago, tudi 
dejavno spremljanje dela certifikacijskih 
organov v zvezi z zakonitostjo in 
pravilnostjo, da bi povečala kakovost 
kontrol držav članic in s tem zanesljivost 
njihovih statistik glede kontrole; 

__________________ __________________ 
104 Glej odgovor Komisije na vprašanje za 
pisni odgovor št. 11, predstavitev 
komisarja Phila Hogana pred odborom 
CONT dne 1. decembra 2014. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/16 

Predlog spremembe  16 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 90 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

90. ugotavlja, da so v skladu s podatki, ki 
so na voljo v letnem poročilu o 
dejavnostih GD AGRI106 za leto 2013, 
glede izterjave neupravičenih plačil 
najmanj uspešne države članice Bolgarija 
s 4-odstotno, Grčija z 21-odstotno, 
Francija s 25-odstotno, Slovenija s 25-
odstotno, Slovaška s 27-odstotno in 
Madžarska s 33-odstotno stopnjo 
izterjave; je zaskrbljen zaradi strašljivo 
nizke ravni izterjav na nekaterih področjih 
in poziva Komisijo, naj pripravi poročilo o 

vzrokih in možnostih za izboljšave; 

90. je zaskrbljen zaradi deloma 
zaskrbljujoče nizke ravni izterjav in poziva 
Komisijo, naj pripravi poročilo o vzrokih 

in možnostih za izboljšave; 

__________________ __________________ 
106 Glej letno poročilo o dejavnostih GD 
AGRI za leto 2013, priloga 10, 
preglednica 51: „novi primeri, nerešeni 
od leta 2007“. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/17 

Predlog spremembe  17 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 107 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

107. priporoča, naj Komisija dejavno 

spremlja uporabo popravljalnih ukrepov v 

zvezi s pomanjkljivostmi kontrolnega 

sistema, ki se uporablja za pomoč Unije za 

skupine proizvajalcev sadja in zelenjave na 
Poljskem, v Avstriji, na Nizozemskem in v 
Združenem kraljestvu; 

107. priporoča, naj Komisija dejavno 

spremlja uporabo popravljalnih ukrepov v 

zvezi s pomanjkljivostmi kontrolnega 

sistema, ki se uporablja za pomoč Unije za 

priznanje skupin proizvajalcev sadja in 
zelenjave na Poljskem ter za operativne 
programe za organizacije proizvajalcev v 
Avstriji, na Nizozemskem in v Združenem 

kraljestvu; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/18 

Predlog spremembe  18 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 133 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

133. poudarja, da glavna tveganja 
neskladnosti pri odhodkih iz ESRR in 
kohezijskih skladov zadevajo: napake pri 
javnih naročilih (39 %), neupravičeni 
projekti/dejavnosti ali upravičenci (22 %), 
neupravičeni stroški, vključeni v izjave o 
odhodkih, (21 %) in neupoštevanje pravil 
o državni pomoči; 

133. poudarja, da so glavna tveganja za 
napake pri odhodkih iz ESRR in 
kohezijskih skladov, pa tudi na področju 
mobilnosti, prometa in energije, povezana 
z neskladnostjo s pravili javnih naročil, 
neupravičenimi projekti in 
neupravičenimi stroški, pri ESRR in 
kohezijskih skladih pa z neupoštevanjem 
pravil o državni pomoči; pozdravlja 
ukrepe, ki jih je Komisija sprejela za 
zmanjšanje tega tveganja, in jo spodbuja, 
naj upravnim organom še naprej 
zagotavlja smernice in usposabljanje v 
zvezi z ugotovljenimi tveganji; pričakuje, 
da bodo novi predpisi in pravila za 
programsko obdobje 2014–2020 prispevali 
k zmanjšanju tveganja napak in k 
povečanju uspešnosti s poenostavitvijo in 
pojasnitvijo postopkov; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/19 

Predlog spremembe  19 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 134 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

134. ugotavlja, da so organi držav članic 
posredovali 322 nacionalnih revizijskih 

mnenj o svojih operativnih programih in da 

so revizijska mnenja v 209 primerih (65 %) 
navedla stopnjo napake pod 2 %; 
ugotavlja, da je Komisija pri preverjanju 
podatkov za 78 nacionalnih revizijskih 
mnenj lahko le potrdila izjave o stopnjah 
napak držav članic; ugotavlja, da je morala 
Komisija popraviti 244 revizijskih 
mnenj116; prosi Komisijo, naj v 
prihodnosti poroča o vseh podrobnostih 
pri spremembah stopenj napak 
GD REGIO; 

134. ugotavlja, da so organi držav članic 
posredovali 322 nacionalnih revizijskih 

mnenj o svojih operativnih programih in da 

so revizijska mnenja v 209 primerih (65 %) 
navedla stopnjo napake pod 2 %; poudarja, 
da je generalni direktorat v splošnem 
ocenil, da je 89 % sporočenih stopenj 
napak zanesljiv vir informacij za izračun 
tveganja pri plačilih za leto 2013, tako da 
je za 68 % potrdil stopnje napak, 
sporočene v letnih revizijskih poročilih, 
ali za 21 % primerov ponovno izračunal 
stopnjo napak na podlagi vseh informacij, 
ki so jih zagotovili revizijski organi in 
potrdili revizorji generalnega direktorata; 
ugotavlja, da lahko GD REGIO po analizi 
letnih revizijskih poročil potrdi mnenja 
revizijskih organov za 304 programe 
(94 %); 

__________________ __________________ 
116 Glej letno poročilo o dejavnostih GD 
REGIO za leto 2013, priloga str. 41. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/20 

Predlog spremembe  20 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 135 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

135. opaža, da je Komisija za vse 
nacionalne revizije stopenj napak v 
poročilih Slovaške menila, da so 
nezanesljive, tako kot za 10 od 15 stopenj 
napak v poročilih Madžarske, dve od 
sedmih v poročilih Bolgarije in eno od 
štirih v poročilih Belgije; poziva Komisijo, 
naj pokaže, če in kako so njenih pavšalni 
popravki, namenjeni zaščiti proračuna 
Unije (25 % za en program ter 10 % za 
devet programov na Slovaškem, dva v 
Bolgariji in Italiji ter enega v Belgiji117), 
izboljšali položaj; 

135. opaža, da je GD REGIO obravnaval: 

 – kot zanesljive vse nacionalne revizije 
stopenj napak za operativne programe, o 
katerih je poročalo šest držav članic 
(Avstrija, Finska, Francija, Luksemburg, 
Portugalska in Nizozemska); 

 – kot „nezanesljive/pavšal“ vse 
nacionalne revizije stopenj napak za 
operativne programe, o katerih sta 
poročali dve državi članici (Slovaška in 
Slovenija); 

 – kot zanesljive ter zanesljive, vendar 
potrebujejo ponoven izračun, nacionalne 
revizije stopenj napak za operativne 
programe, o katerih je poročala večina 
držav članic; 

 – da so nacionalne revizije stopenj napak, 
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o katerih je poročalo šest držav članic 
(Belgija, Bolgarija, Nemčija, Madžarska, 
Italija in Združeno kraljestvo), zanesljive 
in/ali „zanesljive/ponovno izračunane“ za 
nekatere njihove operativne programe ter 
„nezanesljive/pavšal“ za ostale operativne 
programe; 

__________________ __________________ 
117 Glej letno poročilo o dejavnostih GD 
REGIO za leto 2013, priloga str. 42. 
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22.4.2015 A8-0101/21 

Predlog spremembe  21 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 136 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

136. poudarja, da je bilo poročanje o 
napakah pri naslednjih operativnih 
programih še posebej nezanesljivo: 

črtano 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/22 

Predlog spremembe  22 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 141 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

141. v celoti podpira politiko Komisije 
glede prekinitev in začasnih ustavitev 
plačil; 

141. odločno podpira prekinitve in 
začasne ustavitve plačil, ki jih Komisija 
uporablja izključno kot preventivno 
orodje za nepravilnosti; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/23 

Predlog spremembe  23 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 146 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

146. ugotavlja, da se je Komisija leta 2013 
odločila za finančne popravke v višini 
912.371.222 EUR za operativne programe 
držav članic, in sicer 239,50 milijonov 
EUR za Češko, 147,21 milijonov EUR za 
Madžarsko in 95,47 milijonov EUR za 
Grčijo; 

146. na podlagi letnega poročila o 
dejavnostih GD REGIO ugotavlja, da se je 
Komisija leta 2013 odločila za ali potrdila 
finančne popravke v višini 557,2 milijona 
EUR za ESRR/KS za vsa programska 
obdobja in da je bilo v letu 2013 
898,7 milijona EUR izvršenega v zvezi s 
popravki, ki so bili sklenjeni/potrjeni v 
letu 2013 in prejšnjih letih; izpostavlja 
okrepljeno nadzorno vlogo GD REGIO od 
sprejetja in izvajanja akcijskega načrta 
Komisije iz leta 2008 ter spodbuja 
Komisijo, naj nadaljuje svoje delo v zvezi s 
tem; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/24 

Predlog spremembe  24 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 168 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

168. pozdravlja prispevek k uresničitvi 
navedenih ciljev, k čemur niso pripomogli 
zgolj projekti, financirani iz Evropskega 
socialnega sklada, pač pa tudi določitev 
priporočil za posamezno državo v letnem 
skupnem poročilu o zaposlovanju, 
pripravljenem v okviru procesa 
evropskega semestra; 

168. pozdravlja prispevek tega političnega 
področja k doseganju ciljev EU 2020 prek 
projektov in drugih instrumentov v okviru 
ESS; poudarja pomen ESS za naložbe v 
ukrepe za ustvarjanje delovnih mest in boj 
proti brezposelnosti, v človeški kapital, 
izobraževanje in usposabljanje, družbeno 
vključenost in dostop do socialnih 
storitev; 

Or. en 

 

 


